
 
 

             ية الزراعة      كل -جامعة ديالى قائمة الرسائل وا�طاريح اختصاص الصناعات الغذائية
             

2010 

  قائمة الرسائل وا�طاريح  
)الصناعات الغذائية قسم (  

 
مقدم الرسالة او  العدد

 ا�طروحة
 ت اسم الرسالة او ا�طروحة  التصنيف

ج-ل احمد عبدهللا  ٢
 العسكري

C1  عزل وتشخيص احياء مجھرية واستخدامھا في انتاج العيون
 في صناعة الجبن الطري العراقي 

١ 

رشا محمد شاكر  ٢
يالراو  

C2  انتاج ا�نفر تيز من العفنaspergillus terraus  بواسطة
لة الصلبة          تخمرات    الحا

٢ 

رنا عبدهللا حسين  ٢
 الشيخلي

C3  انتاج انزيم الفار امبيليز من البكتريا المعزولة محليا وتنقيته
ودراسة خواصه                                                          

                

٣ 
 
 

سمر صالح قاسم  ٢
 الطائي

C4  انتاج ال-كتيز منالعفنaspergillus aculea  ودراسة بعض
خواصه  

   4 
  

تحسين الصفات النوعية والريولوجة لحنطة الخبز باستعمال  C5 خميس حبيب مطلك ٢
البكتريا المثبتة للنتروجين                                            

                  

٥ 

سوسن مصطفى عبد  ٢
 الرحمن

C6  فصل وتنقية وتوصيف انزيم ال- يسوزايم من عصارة نبات
 الديباج 

٦ 

القادرة   lactobacillusعزل وتشخيص بعض انواع بكتريا  C7 زيد اكرم الراوي ١
على تقليل الكوليسترول وادخالعا في المتخمرات اللبنية 

  الع-جية 

٧ 

محمد ع-ء عبد  آمال ١
 الوھاب

C8  ا�نزيمي لعفن  penicillumاستخدام المستخلص 
camemberti  في تسريع انضاج جبن التشدر  

٨ 
 

استعمال اطيان محلية لقصر زيت بذور القطن وتاثيرھا في  C9 راجي طعمة ناصر ١
 بعض صفات الزيت المصنع 

 
٩ 

محمد مؤيد محمد  ١
 الحكيم

C10  والزايلتول من بعض المخلفات انتاج سكري الزايلور
 السليلوزية بالطريقة الكيميائية 

 
١٠ 

مروان خالد حسون  ١
 الراوي

C11  دراسة تاثير الخ-يا البيضاء في تطور التحلل الدھني
 والبروتيني في حليب ا�بقار

 
١١ 

تقويم نوعية وتركيب وملوثات ا�جبان المطبوخة المحلية  C12 لمى خيري حسن ١
  والمستوردة

 
١٢ 

تاثير ملح كلوريد الصوديوم والصوديوم ث-ثي متعدد الفوسفات  C13 مناف عز الدين ناجي ١
مخزن بالتجميد  على الصفات النوعية للحم ا�بقار المفروم وال

 على مدد مختلفة

١٣ 

الصفات النوعية للزعتر المحلي والمزروع واستعمالھا مانعا  C14 سلفانا طارق شعبان ١
ا ومضادا �كسدة الزيوت لنمو البكتري  

 
١٤ 

ار  ١ ايناس عبد الجب
 سلمان 

C15  استعمال البكتريا الع-جيةbifidobdcterium longum 
  في تصنيع جبن ع-جي شبيه با �وشاري 

١٥ 

جنان رزاق ھاشم  ١
 الوائلي

C16  انتاج جبن تشدر معزز حيويا باستخدام بكتريا
bifidobacterium longum bb536 

١٦ 

دق حسن الشراجيصا ١  C17  ن الطري وتسريع استعمال بروتيز الديباج في صناعة الجب
انضاج جبن المونتيري                                                  

                           

١٧ 
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حميد عودة عبد  ١
 الساعدي

C18 ١٨ دراسة تاثير اشعة كاما في اطالة العمر الخزني للقشدة 
 

فؤاد عبد الرحمن  ١
 حسان

C19  تدعيم دقيق الحنطة بكبريتات الحديدوز لمعالجة فقر الدم
 ودراسة تاثير ذلك في خواص الخبز الناتج 

١٩ 

عبد القادر ھادي  ١
 علوان

C20  كفاءة ا�نبات في اختزال بعض المحددات التغذوية واثرھا على
اء ولي  التركيب ا�جمالي لمكونات بذور فول الصويا صنفي اب

٢٠ 
 
 

عبد الكريم عبد الرزاق  ١
 الجواري

C21  تاثير فيتامينe  لكوليسترول والبروتينات في مستويات ا
  الدھنية في دم الجرذان وبعض اعضائھا   

٢١ 

مدهللا عبود اسوان ح ١
 البيار

C22  انتاج السليلوزات منaspergillus  sp  المعزول محليا
لتطبيقية    ودرلسة بعض خصائصھا واستعما�تھا ا

٢٢ 

تصنيع متحل-ت بروتينية من ريش الدواجن واختبار ادائھا  C23 عدنان وھاب حبيب  ١
    ا�نتاجي على فروج اللحم                                     

٢٣ 

استعمال مستخلصات الشاي والسدر كمضادات اكسدة لتحسين  C24 ابتھاج مصطفى حكيم ١
 قابلية حفظ الجبن الطري والقشدة                                   

٢٤ 

 candida utilis sa3عزل وتنمية س-لة محلية من خميرة  C25 ابتسام فاضل موسى ١
  كلوكان  –�نتاج البيتا 

٢٥ 

ايمان عبد الزھرة  ١
 الزبيدي

C26  الكشف عن قابلية بعض العز�ت المحلية من بكترياbacillus 
cereus . المقىء بتقنيات مختلفة   �نتاج الذيفان 

٢٦ 

احمد صدام جلوب  ١
 العذاري

C27 . ٢٧ تاثير اينولين درنات ا�لمازة للسيطرة على داء السكري 
 

نور ھشام محمد  ١
 السعود

C28  اغذية متخمرة وع-جية باستعمال بوادىء ومواد اساس انتاج
 متنوعة   .                                                                

 
٢٨ 

رعد عبدهللا احمد  ١
 القصيري

C29  انتاج الكحول ا�ثيليمن الشرش باستخدام خميرة معزولة من
                 مصادر محلية وتوظيفه في انتاج الخل          

٢٩ 

سند باقر محمد  ١
 ا�عرجي

C30  فصل انزيم الليبوكسيجينيز ومثبط التربسين من فول الصويا
  وتنقيتھما وتوصيفھما             ipaصنف اباء 

٣٠ 

طه خاطر خضير  ١
 النداوي

C31  لمثبتات على الصفات الفيزيو كيمياوية تاثير استخدام بعض ا
                                         لليوغرت الطازج والمجفف

٣١ 

احمد عبدهللا حمد  ١
 الدباش

C32  -التحري عن الفطريات وسموم آفm1 b1  في بعض عينات
اد .          منتجة في بغد   الجبن ال

٣٢ 

 ٣٣ دراسة في صناعة البترين والمارجرين . C33 جمال محمد سلمان ١
ر استبدال طحين الحنطة بمنتوج الصويا البروتيني في تاثي C34 ظ-ل مھدي عبد القادر  ١

كيك                                     الخواص النوعية للخبز وال
٣٤ 

المعوي لبكتريا نمط  C35 محمد علي يوسف ١ في الغذاء وانتاج  Aدراسة الذيفان 
لنسيلة   اضداده وحيدة ا

٣٥ 

رائد سعدون سھيل  ١
 الخزرجي

C36 لفيومونيزين الكشف عن سم اB1  في الشعير باستخدام تقنية
  ا�ي-يزا ودراسة تاثير بعض المواد في ازالة سميته   

٣٦ 

     
 

     
 

  
 
 


